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  268- والنور الھدى سلسلة

  

  -: الشريط محتويات

  ) 00:00:31. (  وضوءه انتقض لمن الص�ة في البناء مسألة عن الك�م تتمة -  1

  ) 00:06:18(  ؟.المعنى معقول معلل أو به متعبد النھي ھل)  الثالث دون اثنان يتناجى 2(  حديث -  2

  ) 00:12:36(  ؟ للتعليم الحيوانات تشريح يجوز ھل -  3

  ) 00:13:18(  ؟. بينھا من يميزه 2 نجسة بثياب اختلط قد طاھر ثوب وعنده الص�ة أراد من يفعل ماذا -  4

  ) 00:18:15(  ؟ يتيمم أم أيغتسل جنابة على وھو الشمس طلوع قبل استيقظ من يفعل ماذا -  5

  ) 00:21:19. (  اUرض عن اليدين ورفع السجود في المجافاة مسألة على الشيخ ك�م -  6

 صلى الرسول أن على)  الحديث 00 روحي علي هللا رد إ2 علي يصلي مسلم عبد من ما(  بحديث الصوفية بعض يستدل -  7

  ) 00:22:08(  ؟. الجواب فما ، قبره في حي وسلم عليه هللا

  ) 00:27:41. (  القمامة في تلقى ثم اUوراق على اZيات بعض أو الج�لة لفظ كتابة مسألة على التنبيه نرجو -  8

  ) 00:27:30(  ؟. صحيح السوق دعاء حديث وھل اUعمال فضائل في الضعيف بالحديث نعمل ھل -  9

  ) 00:35:13(  ؟ صحيحاً  الحديث يكون أن ذلك من يلزم ھل"  ثقات رجاله"  ما حديث في القائل قول - 10

  ) 00:35:50(  ؟ الصحيح الحديث تعريف ما - 11

  ) 00:36:52(  ؟ نصراني أنا المسلم قول حكم ما - 12

  ) 00:38:14(  ؟ والجنابة الجمعة غسل مثل آخر واجب عن يغني الواجب ھل - 13

  ) 00:39:10(  ؟ اeس�م في المرأة ختان حكم ما - 14

  ) 00:41:10(  ؟ اUوربية الب�د في والعمل السفر حكم ما - 15

  ) 00:41:42(  ؟) . الناس يحذره كي الفاجر عن حدثوا(  حديث صحة ما - 16

  ) 00:41:52(  ؟. صحيحة دعوة التبليغ جماعة دعوة ھل - 17

  ) 00:45:19. (  بمصر المحمدية السنة أنصار جماعة في الشيخ رأي - 18

  ) 00:45:49) . (  وفاجر برّ  كل وراء صلوا(  حديث صحة ما - 19

  ) 00:45:52(  ؟.معناه وما)  القيامة يوم أمتي على ظاھرين الغرب من طائفة تزال 2(  حديث صحة ما - 20
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

بعض العلماء لغرابة القصة محلوا قصة أيب داوود على قصة البخاري اليت هي يف البخاري ؛ شو  ... :الشيخ 

كرب أنه على جنابة هي ؟ قال دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املسجد ذات صباح فتذكر قبل أن ي

فقال هلم امكثوا ، وراح واغتسل وجاء وكرب وصلى ؛ هنا التكبرية تكبرية اإلحرام يف املرة األوىل ما ذكرت ، 

عكس تلك متاما شوف ، التكبرية ملا رجع الرسول بعد االغتسال ذكرت ، هذه فارقة بني قصة أيب داوود 

نكم ، قصة البخاري قال هلم ألنه ليس يف صالة ، أما وقصة البخاري ؛ فارقة ثانية  أشار إليهم أن مكا

هناك فهو يف صالة فما يصح أن يأيت بشيء ينايف الصالة إال ما يتعلق باصالح الصالة وهو الطهارة ؛ 

فلغرابة القصة األوىل قالوا محلوها على القصة األخرى تبع البخاري مع أنه فيه فرق كبري بني القصتني مما يدل 

دثتان خمتلفتان متام االختالف ، هناك القصة األوىل كّرب مث أشار إليهم أن مكانكم ؛ القصة على أما حا

الثانية قبل أن يكرب قال هلم أن مكانكم ، ملا جاء يف القصة األوىل فصلى ملا جاء يف القصة األخرى فكرب 

ن لوجود شيء من وصلى ؛ وهكذا جيب على الباحث أن يكون دقيقا يف نقده للروايات وال يعطل السن

التشابه بني حادثة وأخرى فيحمل الواحدة على األخرى فيعطل علينا فائدة لو مل حنمل هذا احلمل ما 

  .استفدناها 

عفوا يا أخي ، الصورة الثالثة يلي أنا اآلن أذكرها يف حالة أنه تذكر يف وسط الصالة أنه على غري  :السائل 

  دة هل تصح ؟طهارة لو أمر اجلميع بأن يصلي كل على ح

  ال ، هو هيك فوت عليهم صالة اجلماعة وهات أنت شو عندك ؟ :الشيخ 

  بالنسبة للصور هذه رجع وهو إمام فبىن على ما سبق من صالة ؟ :السائل 

  .هو كذلك  :الشيخ 

  الصورة التانية اليت سألتها رجع مأموما ؟ :السائل 

  صح أم ال ؟ ...نعم وبىن أيضا  :الشيخ 

  . نعم :السائل 

  طيب ملا اإلمام تذكر اجلنابة وذهب ليصلي ، املأمومني شو حكمهم ؟ :الشيخ 



  .أن يبقوا كما هم كما أشار إليهم  :السائل 

  معليش لكن صحت ما صلى م وال ما صح ؟ :الشيخ 

  .صح  :السائل 

أيش ؟ إذا حكم هؤالء حكمه هو ؛ طيب فهنا صارت الصورة أن اإلمام الذي كان إماما صار  :الشيخ 

  .صار مأموما ، إذا له حكمهم ؛ فما فيه فرق بني كونه إماما وبني أن يكون مأموما 

شيخنا يف نقطة كانت املسألة ومسعناها منكم يعين واستفدنا يف مرة سابقة كنت أستاذنا ذكرت قيدا : احلليب 

قى كذا وحياول أقل فيمن مل يسمع اليوم من أجل الوضوح إلخواننا إنه األصل ما يتحول عن القبلة ويب

  حركات أو يف هذا املعىن ؟

  .نعم هذا صحيح لكن هذا األصل إن كان ممكنا يعين مادام ممكنا ما هنا مش مبعىن النفي  :الشيخ 

  وإذا مل يتيسر واحنرف وانصرف يتيمم ؟: احلليب 

  .يقدر إذا كان الضرورة هكذا يعين ما يستطيع إال أن ينحرف ينصرف  :الشيخ 

  ويبين على الصالة ؟: احلليب 

  .متاما أي نعم ؛ ألنه ال خيفاك ما فيه فرق بني شرط الطهارة وشرط استقبال القبلة  :الشيخ 

  .نعم صحيح : احلليب 

طيب فنحن نقول يظل مستمرا يف استقبال القبلة ، وهذا تنبيه طيب جزاك اهللا خريا لكن ليس على  :الشيخ 

  .عمومه وإمنا إذا كان متيسرا 

  .وهذه زائدة عن اجللسة املاضية : احلليب 

  وهي ؟ :الشيخ 

  .هذه الفائدة يعين إذا كان متيسرا زائدة عن اجللسة املاضية : احلليب 

  .مذاكرته أي نعم  ...شو بقولوا هم ، مدارسة العلم  :الشيخ 

  .احلديث يتحدث بلسانه يعين  :السائل 

  .نعم ألنه ما يف ضرورة له نعم  :الشيخ 

  .م هذا بالنسبة لإلمام وقال هلم امكثوا يعين ابقوا كما أنتم نع :السائل 

  قال هلم أم أشار إليهم ؟ :الشيخ 

  .أشار إليهم  :السائل 

  .آه ، ذكرنا لك روايتان من شأن ما خنلط طيب  :الشيخ 

  .لكن ملا هو خرج وتوضأ وحط إمام بداله اآلن راح عليه ركعة أو ركعتني  :السائل 



  .ا صاحبنا هي نفسها هو سأل عنها مرتني ثالثة هذه حكاه :الشيخ 

  يعين بده حيسب الركعة األوىل يلي أخذها ؟ :السائل 

  .وىل ، وىل  :الشيخ 

  ويكمل عليها ؟ :السائل 

  .لكان  :الشيخ 

  

  .نعم  :الشيخ 

عشر فنحن رجلني ومعنا طفل يبلغ من العمر مثال  )ال يتناجى اثنان دون ثالث ( شيخنا حلديث  :السائل 

  سنوات أو تسع سنوات أو أقل فهل يكون احلديث ينطبق على هذه احلالة ؟

اجلواب ما دمت حتب التفقه يف الدين ما رايح ألقن لك اجلواب تلقيم وإمنا رايح أخليك تأخذ  :الشيخ 

  احلكم يعين استنباطا من عندك هذا احلكم أو بصورة أوضح هذا النهي تعبدي أم معقول املعىن ؟

  أعد السؤال يا شيخنا ؟ :السائل 

  معقول املعىن أم تعبدي ؟ )ال يتناجى اثنان وبينهما ثالث ( : قوله عليه السالم  ...طيب  :الشيخ 

  .ما هو تعبدي  :السائل 

ال ، الزم ما يكون جوابكم سليب على طريقة علماء الكالم إن اهللا ال فوق وال حتت طيب أين هو  :الشيخ 

 كل مكان ، أعوذ باهللا هذا ضالل ، على السموات ؟ صح ، مو مو مو مهما ؟ قولوا أين هو ؟ ها ، يف

  متت متوي ما بتشرع وما برتوي أبدا فقل بقي تعبدي أم معقول املعىن ؟

  معقول املعىن ؛ معقول املعىن أصبت شو معقوليته ؟ :السائل 

... 

  تغشش اجلواب بس هذه ما تغششها ؟: احلليب 

  نا إن هذا حديث معقول املعىن ؟يعين شو معىن قول :الشيخ 

  ...يعين لعل املصطلح يا شيخنا لو أنك  :السائل 

وهيك أنا شايف معقول املعىن يقابله تعبدي ، التعبدي يلي ال نعرف ما هو السر ال نعرف شو  :الشيخ 

أمر بكذا احلكمة ، ال نعرف الغاية من أمر ما أو ي ما ؛ معقول املعىن بالعكس متاما نعرف ليش الشارع 

  أو ى عن كذا إىل آخره ، مثال ى عن بيع الغرر ، تعبدي وال معقول املعىن ؟

  .معقول املعىن  :السائل 

ال يتناجى اثنان بينهما ( معقول املعىن واضح جدا ، طيب اآلن هنا حنن بدنا نقول أحد شيئني  :الشيخ 



  معقول املعىن أم ال ؟ )ثالث 

  .معقول املعىن  :السائل 

  شو املعقولية تبعه ؟ :يخ الش

  .فإن ذلك يسيئه  :السائل 

  فإن ذلك أيش ؟ :الشيخ 

  .أو حيزنه  :السائل 

  ال ، أيش كانت األوىل ؟ :الشيخ 

  .فإن ذلك يسيئه  :السائل 

  ال ، حيزنه ، حيزنه ؛ إذا هذا معقول املعىن صح ؟ :الشيخ 

  .صح  :السائل 

  ر سنوات حيزن ؟نرجع ونقول لك الولد يلي عمره عش :الشيخ 

  .ال  :السائل 

  إذا أخذت اجلواب بقي ، واضح ؟ :الشيخ 

  .واضح يا أستاذي  :السائل 

  شيخنا كما يقال معقول املعىن يقال تعبدي ؟: احلليب 

احفظ سؤالك ، يعين النتيجة أنه جيوز ؛ ملاذا ؟ ألن املعىن الذي من أجله ى عنه ال يتحقق يف  :الشيخ 

  .هذه الصورة 

  .بالعكس يا شيخنا ، يعين تناجى كبريين بوجود الصغري : يب احلل

  . ...هو هيك السؤال  :الشيخ 

  .هو معقول املعىن وتعبدي أيضا  :السائل 

ال ، أنت تتفلسف من عندك معليش ، طول بالك ألنك أنت تقصد ذا الكالم أنه جيب التزام  :الشيخ 

كم معقول املعىن لكن تعبدي مبعىن أنه ربنا تكلفنا به احلكم هذا ، أنت تقصد ذا الكالم أن هذا احل

  وتعبدنا به أم تقصد غري هيك ؟

  .هكذا أقصد  :السائل 

هذا هو ، لكن هذا ملا تقصده أنت ما كون متشي عند التعريف العام عند العلماء ألنه جيعل احلكم  :الشيخ 

مش ذاهب عن باهلم أنه كون احلكم معقول إما تعبدي وإما معقول املعىن ؛ لكن ملا بقولوا معقول املعىن 

املعىن ال جيب التزامه ال جيب تنفيذه ال ، فهو جيب التزامه ؛ لكن هل يلزم باالطالق وبدون ما نشغل عقلنا  



كما نقول مثال ملاذا صالة املغرب ثالثة ؟ ال نعرف ، ليش ركعتني جهر واألخرى سر ؟ ال نعرف ؛ لكن هنا 

يكون أيش ؟ معقول املعىن وهذه الصورة واضحة جدا ؛ ألنه حيزنه هذا الولد ليس قد خيتلف احلكم هنا ملا 

  .هو ذا الباب وليس ذا الوادي 

حضرت الصورة اليت أنا يعين ارتبكت بسببها أنه إذا ثالثة موجودين وطفل يعين ذا السن فاثنني : احلليب 

  حتدثوا مع وجود هذا الطفل وهذا الرجل ؟

  واب حيزنه أم ال حيزنه ؟نفس اجل :الشيخ 

  .حيزن الكبري مع وجود هذا الصغري حيزنه طبعا : احلليب 

  .حرف زائد أليس كذلك ؟ حرف زائد ليس له قيمة هنا  ...شو يهمنا بالصغري هنا ، الصغري  :الشيخ 

ما هنا يف اللغة بعض أهل العلم فيما أذكر يعين جروا حكم اللغة املختلفة على التناجي الشرتاكه: احلليب 

  العلة وا اإلحزام يعين االثنني مثال يتحدثون لغة اجنليزية وواحد ما يعرف اللغة االجنليزية ؟

  . هذا من فوائد كون النص معقول املعىن  :الشيخ 

  

  .تفضل  :الشيخ 

ا هل جيوز تشريح احليوانات للتعليم ؟ يعين زي وسيلة تعليمية مثال يشرح أرنب من أجل أن يرو  :السائل 

  األعضاء الداخلية أو كذا ؟

أنا ظننت رايح تسأل هل جيوز تشريح جثث املسلمني األموات ؛ فمادام ليس هذا سؤالك فجزاك  :الشيخ 

  .اهللا خريا ، واجلواب جيوز 

  .جيوز  :السائل 

  . ))خلق لكم ما في األرض جميعا (( أي نعم ،  :الشيخ 

  ...يريهم األعضاء وهي وبالتخدير طبعا يعين خيدره ويشرحه و  :السائل 

  .أحسن له ؛ تفضل  :الشيخ 

  

  . ... :الشيخ 

  .واحد عنده أربع أثواب أو مخسة أحدمها جنس فاختلط عليه األمر أيهما جنس  :السائل 

  تقصد اللباس يعين ؟ :الشيخ 

اللباس نعم، فرييد أن يصلي فلو لبس أي واحد منها فالصالة صحيحة ويكون احلكم حكم  :السائل 

  طهارة ؟ال



أنا لو بدي أجاوبك ما جيوز يلبس وال واحد منها لكن حىت نكون عمليني وال نكون خياليني يعين  :الشيخ 

  هو مش البس شيء يسرت عورته ؟

  .هو البد أن يكون البس  :السائل 

  إذا ملاذا يريد أن يلبس ذاك الثوب الذي ال يعرف أنه طاهر أو جنس ؟ :الشيخ 

  وب الذي البسه جنس وأحد هذه األثواب منها جنس ويريد أن يصلي ؟لنفرض أن الث :السائل 

  أنا أعطيتك اجلواب عن هذا لكن أنت شاعر اآلن أنه كان سؤالك كان غري واقعي ؟ :الشيخ 

  . ...ال ، أنا صار نقاش بيين وبني أحد الناس فسألين فقلت له  :السائل 

ما عنده إال ثوب واحد يسرت به عورته يعين إذا هو أنا رايح أكيف لك السؤال على كيفك ، رجل  :الشيخ 

إذا أراد أن يصلي ففرض عليه أن يسرت عورته وما عنده إال ثوب واحد من أربع أثواب هو الطاهر والبقية 

جنسة وإن أحببت عكست والقضية واحدة ، الثالثة طاهرين وواحد جنس بده يصلي صالة مكشوف العورة 

ه بثوب من هذه األثواب لكن هو مش عارف أين الثوب الطاهر من النجس ؛ صالته باطلة الزم يسرت عورت

فهنا عندنا جواب على صورتني ، الصورة األوىل البد  أنه ما يغلب ظنه على ثوب من األربعة هذا هو 

الطاهر والبقايا جنسة ، قد ميكن أنه يغلب على ظنه وقد ال ميكن ، على هذا االحتمال إذا غلب على ظنه 

ا هو الطاهر فيسرت عورته به ويصلي ؛ االحتمال الثاين ما بيغلب على ظنه أن هذا هو الطاهر ، يف أن هذ

هذه احلالة جيب أن يغسل الثياب األربعة حىت يتأكد من أن صالته على ثوب طاهر بثوب طاهر وقد بقي 

فهنا يف اجتهادين  تأيت صورة ثانية أنه رايح يضيق عليه الوقت بني ما يغسلهم رايح يضيق عليه الوقت

للعلماء كالذي يستيقظ قبل طلوع الشمس وهو جنب يتيمم وال يغتسل ؟ يقولون بعضهم ومنهم ابن تيمية 

أنه يتيمم ؛ أنا أقول ال إال يف حالة واحد وقد ينجح وقد ال ينجح وهو احلالة الواحد أنه استيقظ قبل طلوع 

إذا انشغل بغسل الثوب وطلعت عليه الشمس ففي  الشمس بزمان وانتهى فهو يف هذه احلالة يكون مسؤول

  هذه احلالة األوىل أن ال يسمح له بالتيمم ألنه هو مقصر ؛ واضحة صورة هذه ؟

  .نعم ، نعم  :السائل 

الصورة الثانية قام من النوم وتكاد الشمس تطلع إذا باشر االغتسال وخباصة إىل أيام الشتاء والذي  :الشيخ 

ملاء إىل آخره فراحية تطلع الشمس فهنا يف هذه الصورة بقول ابن تيمية ال ، أحسن ما حيتاج به إىل تسخني ا

تطلع الشمس بتيمم ؛ أنا أقول ال ، هذا إنسان معذور فما دام أنه معذور إن طلعت الشمس وهو يغسل 

ي أن ينفذه ثوبه أو يطهر بدنه فهو يف طاعة اهللا عزوجل فليس عليه مؤاخذة ؛ فاحلكم املستقر هو الذي ينبغ

  .ال احلكم البديل حينما يكون هناك عذر شرعي 

  



وذه املناسبة أذكر حديثا أو أثرا أخرجه اإلمام أبو بكر البيهقي يف سننة الكربى بإسناد  ... :الشيخ 

صحيح أن أبا بكر الصديق صلى يوما بالناس صالة الفجر فأطال القراءة وملا سلم قالوا له يا أبا بكر لقد 

الصالة حىت كادت الشمس أن تطلع ، قال ـ ونعم ما قال ـ إن طلعت مل جتدنا غافلني ؛ شايف  أطلت يف

هذا الكالم العظيم ؟ إن طلعت مل جتدنا غافلني ألنه حنن يف طاعة اهللا ؛ وهذا الرجل الذي استيقظ قبيل 

  .طلوع الشمس فباشر الطهارة وطلعت الشمس ما طلعت عليه وهو من الغافلني 

  ليس التفريط يف النوم ؟ :احلليب 

، وهذا )من أدرك ركعة من صالة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك ( : أيوه ، ولذلك قال  :الشيخ 

حىت بالنسبة لغري املعذور فما بالك بالنسبة للمعذور ؛ إذا احلالة السابقة عليه أن يباشر غسل الثياب ولو 

  .خرج أيش ؟ وقت الصالة 

  انت صالة اجلمعة ؟حىت ولو ك :السائل 

  حىت وإن كانت صالة اجلمعة ، لفظك مفهوم لكن مقصدك جمهول ، شو يعين ؟ :الشيخ 

  يعين خشي أن تفوته ؟ :السائل 

  فاتته أم أيش ؟ :السائل 

  .نعم نعم فاتته  :السائل 

  أه ، طيب يعين بانشغاله بغسل الثياب تفوته صالة اجلمعة ؟ :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

هذه احلقيقة حتتاج إىل شيء من الرتوي لكن أنا احفظ سؤالك هذا أردت أن أمتم كالمي السابق  :الشيخ 

وأقول إن الغسل ليست من الضروري لعل هذا جواب السؤال املشكل ، الغسل مش ضروري أن يكون على 

وفركه ولو مرة الطريقة اليت حنن منشي عليها يعين لو غطس الثوب يف هذا وما كان هناك جناسة ظاهرة وغسله 

واحدة وثالثة أحسن فهو بيتكيف حسب ضيق الوقت وخاصة ذه الصورة اليت ذكرا أخريا قضية صالة 

اجلمعة ؛ لكن إذا فرضنا أنه ضاق الوقت متاما فاحلقيقة اآلن ال حيضرين جواب هذا السؤال والسالم عليكم 

.  

  ممكن ننتظر حىت خروج النساء ؟: أبو ليلى 

  . ...النساء ؟ ما بطلعوا إال إذا اطلعنا أمامهم ، ننتظر  :الشيخ 

  .هذا يا شيخنا عبد الرؤوف : أبو ليلى 

  .ما شاء اهللا ما شاء اهللا يا سالم هذا أبو بسام هذا أي نعم  :الشيخ 

  



  . ... :السائل 

أما يف اصرب قليال اافاة يتمكن منها املصلي حينما يصلي لوحده أو يف صف غري مزدحم ؛  ... :الشيخ 

الصف املزدحم ما ميكنه اافاة اليت تأيت من رفع الذراع عن األرض وهذا هو الواجب أن يرفع ذراعه عن 

األرض فإذا كان بسطه للذراع ناتج بسبب تراص الصف فهذا ال بأس به وإذا كان ناجتا عن غفلة أو عن 

  جهل فيجب أن يذكر ويعلم ؛ فهمتين ؟

  .نعم  :السائل 

  

ما من عبد يصلي علي يوم الجمعة إال رد اهللا ( : مسحت يا شيخ حديث يقول ما معناه لو  :السائل 

  . )علي روحي 

  . )ما من مسلم يسلم علي إال رد اهللا علّي روحي فأرد عليه السالم ( ما فيه يوم اجلمعة  :الشيخ 

حي يف القرب ويستدلون بعض الصوفية يستدلون بأن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم مل ميت وهو  :السائل 

  ذا احلديث ؟

أيش معىن يرد علي روحي يعين ما مات يعين أنت روحك اآلن يف نفسك أم مردودة إليك ؟ هذا   :الشيخ 

كالم صويف ويكفي أن يكون كالما صوفيا ألنه خالف حديث الرسول عليه السالم ؛ وبعدين هؤالء 

ات ما أنزل اهللا ا من سلطان ، ربنا يقول يف صريح الصوفية لبالغ جهلهم ينكرون النصوص القاطعة بشبه

فإذا هو كسائر البشر ميت كما هم أيش ؟ ميتون ؛ أيش معىن إنك  ))إنك ميت وإنهم ميتون (( : القرآن 

ميت ؟ أي ستموت أي ستصبح ميتا وكذلك الناس مجيعا ؛ فينكرون هذه احلقائق بشبهات مثل هذه 

احلديث يعين أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يعين مات وكل حي فإمنا  الشبهة اليت ذكرا عن احلديث ،

ولذلك ملا قال عليه السالم يف احلديث اآلخر  ))ويبقى وجه ربك ذي الجالل واالكرام (( سبيله املوت 

قالوا كيف ذاك وقد أرمت ؟  )أكثروا علي من الصالة يوم الجمعة فإن صالتكم تبلغني ( : الصحيح 

م الصحابة من قوله  عليه السالم هذا ؟ فهموا أنه ميت ، ولذلك استغربوا كيف تبلغه صالم وقد ماذا فه

فالصحابة كانوا قد تلقوا عن الرسول  ))قال من يحيي العظام وهي رميم (( أرم أي فين أي صار رميما 

إنك ميت وإنهم (( وهي  عليه الصالة والسالم هذه احلقيقة اليت ال مناص ألحد من البشر إال وأن يقع فيها

( كانوا عرفوا هذه احلقيقة ولذلك ملا جاءهم الرسول عليه السالم بشيء ما كانوا يعرفونه من قبل   ))ميتون 

قالوا كيف ذلك وقد أرمت يعين قد فنيت  )أكثروا علي من الصالة يوم الجمعة فإن صالتكم تبلغني 

إن اهللا حرم على األرض أن تأكل أجساد ( :  طبعا مت ، وأكثر من ميت أي فنيت وصرت رميما ، قال



، فأجساد األنبياء كل األنبياء ال تصبح رميما كأجساد اآلخرين ؛ ولذلك فرسول اهللا صلى اهللا )األنبياء 

عليه وآله وسلم جسده يف قربه كما هو من قبل ، هذه معجزة ، هذه كرامة من اهللا عزوجل لنبيه عليه السالم 

لكرام ولكن اهللا أيضا كّرم نبيه عليه الصالة والسالم بكرامة أخرى ال يشاركه فيها أحد بل ولسائر األنبياء ا

إن اهللا حرم ( قالوا كيف ذاك وقد أرمت قال  )فإن صالتكم تبلغني ( : من األنبياء وهي قوله عليه السالم 

ي طري ولكن أي إنه أنا كسائر األنبياء جسدي يف القرب ح )على األرض أن تأكل أجساد األنبياء 

اصطفاين ريب عزوجل خبصلة أخرى أنه كلما سلم علّي مسّلم رد اهللا إيل روحي فأرد عليه السالم ؛ وهذا 

احلديث وهو ثابت فيه داللة على أن الرسول عليه السالم خالف ما يتومهه كثري من العامة بل وفيهم بعض 

لمني عليه وإمنا كما جاء يف احلديث الصحيح اخلاصة وهي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يسمع سالم املس

إن هللا مالئكة سياحني يعين طوافني على املسلمني  )إن هللا مالئكة سياحين يبلغوني عن أمتي السالم ( 

فكلما مسعوا مسلما يصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم بلغوه ذلك وهو ال يسمع ؛ ألن امليت ال يسمع 

ومتعلقاا كلها ؛ ولكن اهللا عزوجل اصطفى نبيه عليه السالم مبا ذكرنا من انفصل عن هذه احلياة الدنيا 

احلياة ومن متكينه بإعادة روحه إىل جسده ورد السالم على املسلمني عليه ؛ ومن ذلك أيضا أن هناك 

  مالئكة يبلغونه السالم فكلما سلموا عليه من فالن هو رد عليهم السالم واضح ؟

  .نعم  :السائل 

يف ثالثة ملحوظات ، ملحوظة على العلماء ، وملحوظة على اإلخوة ، وملحوظة على الناس ؛  :السائل 

  .أوال نبدأ بالناس العوام وسبحان ريب العظيم بلينا م بالسب واللعن 

  

ونسأل اهللا العافية ، أيضا بعض العلماء ونسأل اهللا العافية جند اجلرائد واالعالنات تبع  ...  :السائل 

بات وكذا ،فيها اسم اهللا عليها وتنداس بالشوارع والعلماء مقصرين كثري جدا جدا من الدعوة يف هذا االنتخا

الباب ، ويف دولة عربية وحيدة وما يف داعي لذكر امسها هي اليت تضع مكان خمصص للجرائد توضع فيها ؛ 

ضون يعملون به وما وجند بعض اإلخوة عند ما جيدون حديث ضعيف كأنه جرثومة ما يقربون له وما ير 

يقربون له خالص ، فهذا نعرف أنه حديث ضعيف فيكفي إنه واحلمد هللا توصلنا له أنه حديث ضعيف 

واعرفنا أنه حديث ضعيف ، طيب يا مجاعة خذوه يف فضائل األعمال فيقولون ال ال ، وكأنه وكما حضرتك 

ملا اإلنسان يدخل السوق مثال  ذكرت حديث واهللا أعلم بصحته يف صحيح الكلم الطيب وهو أن احلديث

  . ...يقول 

  . ...ال إله إال اهللا  :الشيخ 

احلديث ، فبعض اإلخوة مل يرضوا بقول وما صدق إال ملا جبت احلديث وقلت  ...ال إله إال اهللا  :السائل 



له إن الشيخ ناصر ذكر احلديث واحلديث ضعيف ؛ فاإلخوة ملا يسمعون  حديث ضعيف وكأنه مش 

رسول عليه الصالة والسالم وكأننا وصلنا إىل مرتبة أعلى فيكفي أن عرفنا أنه حديث ضعيف فال منسوب لل

  نقربه خالص ؛ فما رأي حضرتك يف هذه املواضيع كلها ؟

  . ...أنت تقول البعض  :الشيخ 

  .أنا جبت املوجز منها  :السائل 

ال يرضون أن يقبلوا وأن يعملوا  بعض اإلخوة هكذا يعين ...هذا املوجز موضح ومفصل ومبني  :الشيخ 

  باحلديث الضعيف والبعض اآلخر ماذا ؟

  . ...يعمل به يف فضائل األعمال  :السائل 

  امسع كلمة وغطاها ، يا ترى الصواب مع من ؟ :الشيخ 

  .اهللا أعلم  :السائل 

ن تنكر قوال هذا صح كويس ؛ فإذا كنت تقول وتعين ما تقول حينما تقول اهللا أعلم فال جيوز لك أ :الشيخ 

القول يساوي قولك أنت ، هو يقول ال أعمل باحلديث الضعيف وأنت تقول أنا أعمل باحلديث الضعيف 

  فحينما يأتيك السؤال أي القولني هو الصواب ، تقول اهللا أعلم ؛ فإذا أنت وإياه سواء ، صح ؟

  .صح  :السائل 

جب أن تصمت وإال تنكر على من خالفك يف رأي فإذا ما ينبغي لك أن تنكر عليه بغري علم ، في :الشيخ 

إال بعلم وإن كان عندك علم تبديه له ولغريه أيضا وبذلك ينتشر احلق بني الناس وتتفق كلمة الناس وميشون 

على كلمة سواء ال خالف بينهم فيها ؛ الصواب هو مع هؤالء الذين هم أنت تنكر عليهم ، فيصبح 

ا ؟ ألن العمل باحلديث الضعيف يعين شيئا، هذا الشيء منكر شرعا ، هل اإلنكار منقلبا منهم عليك ؛ ملاذ

  جيوز أن تقول يف حديث ضعيف مل يثبت عندك قاله رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم هل جيوز ؟

  ...يف اللفظ ال جيوز ، أما بالعمل  :السائل 

  وأنا أتكلم يف ماذا ؟ :الشيخ 

  .يف اللفظ ال جيوز  :السائل 

  أنا سؤايل يف ماذا ؟ :يخ الش

  .ال جيوز  :السائل 

  أنا أسألك عن ماذا ؟ عن العمل أم عن الرواية ؟ :الشيخ 

  .عن الرواية  :السائل 

  طيب والرواية لفظ ؟ الرواية هلا عالقة بالرواية أم بالعمل اآلن ؟ :الشيخ 



  .بالرواية  :السائل 

يثبت عن الراوي ويقول يف هذه الرواية قال صلى اهللا  طيب أعيد فأقول ، هل جيوز رواية حديث مل :الشيخ 

  عليه وسلم ؟

  .ال جيوز  :السائل 

أحسنت ، إذا كان األمر كذلك فحينما يقول الرسول عليه السالم قوال من أقواله وكلها وحي من  :الشيخ 

  روايته أم العمل به ؟ربه فهل املقصود ذا القول النبوي الكرمي هو كما يقول بعض الناس جهال منهم التربك ب

  .التربك صويف كذا  :السائل 

  أنا أبغى تعطيين جواب على سؤايل وما ختسرين ألنك خسرتين اآلن بتعرف ملاذا ؟ :الشيخ 

  ملاذا ؟ :السائل 

ألنك مل جتبين ، أعيد السؤال حينما الرسول عليه السالم يتكلم حبديث أي حديث كان هل  :الشيخ 

  تربك أم العمل به ؟املقصود جمرد روايته لل

  .للعمل  :السائل 

ها ، هذا هو اجلواب ؛ إذا إذا قلت أنا أو غريي أن قول الرسول عليه السالم بكلمة ما هي وسيلة  :الشيخ 

  والغاية هو العمل صح ؟

  . صح  :السائل 

سبيل أنت معي يف هذا وأقول لك جد حذرك ؛ ألنين أنا أخطط اآلن ألجعلك قائما مستقيما ال  :الشيخ 

ال ميينا وال يسارا ، فإذا كان القول من الرسول عليه السالم وسيلة والغاية هي العمل به ، السؤال األخري 

وبذلك يتضح اجلواب إذا مل جيوز اختاذ الوسيلة اليت تؤدي إىل الغاية فهل جيوز العمل بالغاية والوسيلة غري 

  ثابتة ؟

  ..يب عن هذا ؟ اإلخوة يضحكون حضرتك يلي جتيب أطلب من حضرتك أن جت :السائل 

هذه آخر حاجة أينعم أقول بارك اهللا فيك ال جيوز العمل بوسيلة ال جيوز روايتها ألننا قلنا واتفقنا  :الشيخ 

على كلمة سواء وهي أن املقصود من أقوال الرسول عليه السالم العمل فإذا كان هذا القول ال جيوز لنا أن 

  .به ؛ والسالم عليكم  نرويه فكيف جيوز لنا أن نعمل

  ...احلديث يلي حضرتك  :السائل 

هذا ثابت مش ضعيف وأنت متثيلك به أنت خمطئ ، ويكفيك علما بأنين أوردته يف صحيح الكلم  :الشيخ 

  .الطيب ، هذا ليس حديثا ضعيفا والسالم عليكم 

  .غري واضح  :السائل 



  .إذا كان ال يوجد احفظ منه جيوز  :الشيخ 

  

يف ثالثة ملحوظات ، ملحوظة على العلماء ، وملحوظة على اإلخوة ، وملحوظة على الناس ؛  :السائل 

أوال نبدأ بالناس العوام وسبحان ريب العظيم بلينا م بالسب واللعن ونسأل اهللا العافية ، أيضا بعض العلماء 

عليها وتنداس بالشوارع والعلماء  نسأل اهللا العافية جند اجلرائد واالعالنات تبع االنتخابات وكذا ، فاسم اهللا

مقصرين جدا جدا من الدعوة يف هذا الباب ، ويف دولة عربية وحيدة وما يف داعي لذكر امسها هي اليت تضع 

مكان خمصص للجرائد توضع فيها ؛ وجند بعض اإلخوة عند ما جيدون حديث ضعيف كأنه جرثومة ما 

خالص ، فهذا نعرف أنه حديث ضعيف فيكفي إنه واحلمد يقربون له وما يرضون يعملون به وما يقربون له 

هللا توصلنا له أنه حديث ضعيف واعرفنا أنه حديث ضعيف ، طيب يا مجاعة خذوه يف فضائل األعمال 

فيقولون ال ال ، وكأنه وكما حضرتك ذكرت حديث واهللا أعلم بصحته يف صحيح الكلم الطيب وهو أن 

  . ...يقول  احلديث ملا اإلنسان يدخل السوق مثال

  . ...ال إله إال اهللا  :الشيخ 

ال إله إال اهللا ، فبعض اإلخوة مل يرضوا بقول إال ملا جبت احلديث وقلت له إن الشيخ ناصر ذكر  :السائل 

احلديث واحلديث ضعيف ؛ فاإلخوة ملا يسمعون كلمة ضعيف وكأنه مش منسوب للرسول عليه الصالة 

أعلى فيكفي أن عرفنا أنه حديث ضعيف فال نقربه خالص ؛ فما رأي والسالم وكأننا وصلنا إىل مرتبة 

  حضرتك يف هذه املواضيع كلها ؟

  ...أنت تقول البعض  :الشيخ 

  .أنا جبت املوجز منها  :السائل 

بعض اإلخوة هكذا يعين ال يرضون أن يقبلوا وأن يعملوا  ...هذا املوجز موضح ومفصل ومبني  :الشيخ 

  عض اآلخر ماذا ؟باحلديث الضعيف والب

  .يعمل به يف فضائل األعمال  :السائل 

  امسع كلمة وغطاها ، يا ترى الصواب مع من ؟ :الشيخ 

  .اهللا أعلم  :السائل 

صح كويس ؛ فإذا كنت تقول وتعين ما تقول حينما تقول اهللا أعلم فال جيوز لك أن تنكر قوال هذا  :الشيخ 

باحلديث الضعيف وأنت تقول أنا أعمل باحلديث الضعيف  القول يساوي قولك أنت ، هو يقول ال أعمل

  فحينما يأتيك السؤال أي القولني هو الصواب ، تقول اهللا أعلم ؛ فإذا أنت وإياه سواء ، صح ؟

  .صح  :السائل 



فإذا ما ينبغي لك أن تنكر عليه بغري علم ، فيجب أن تصمت وإال تنكر على من خالفك يف رأي  :الشيخ 

ن كان عندك علم تبديه له ولغريه أيضا ولذلك ينتشر احلق بني الناس وتتفق كلمة الناس إال يف علم وإ

وميشون على كلمة سواء ال خالف بينهم فيها ؛ الصواب هو مع هؤالء الذين أنت تنكر عليهم ، فيصبح 

رعا ، هل االنكار منقلبا منهم عليك ؛ ملاذا ؟ ألن العمل باحلديث الضعيف يعين شيئا هذا الشيء منكر ش

  جيوز أن تقول يف حديث ضعيف مل يثبت عندك قاله رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم هل جيوز ؟

  . ...يف اللفظ ال جيوز ، أما بالعمل  :السائل 

  وأنا أتكلم يف ماذا ؟ :الشيخ 

  .يف اللفظ ال جيوز  :السائل 

  أنا سؤايل يف ماذا ؟ :الشيخ 

  .ال جيوز  :السائل 

  ا أسألك عن ماذا ؟ عن العمل أم عن الرواية ؟أن :الشيخ 

  .عن الرواية  :السائل 

  طيب والرواية لفظ ؟ الرواية هلا عالقة بالرواية أم بالعمل اآلن ؟ :الشيخ 

  .بالرواية  :السائل 

طيب أعيد فأقول ، هل جيوز رواية حديث مل يثبت عن الراوي وأقول يف هذه الرواية قال صلى اهللا  :الشيخ 

  وسلم ؟ عليه

  .ال جيوز  :السائل 

أحسنت ، إذا كان األمر كذلك فحينما يقول الرسول عليه السالم قوال من أقواله وكلها وحي من  :الشيخ 

  ربه فهل املقصود ذا القول النبوي الكرمي هو كما يقول بعض الناس جهال منهم التربك بروايته أم العمل به ؟

  .التربك صويف كذا  :السائل 

  أنا أبغى تعطيين جواب على سؤايل وما ختسرين ألنك خسرتين اآلن بتعرف ملاذا ؟ :الشيخ 

  ملاذا ؟ :السائل 

ألنك مل جتبين ، أعيد السؤال حينما الرسول عليه السالم يتكلم حبديث أي حديث كان هل  :الشيخ 

  املقصود جمرد روايته للتربك أم العمل به ؟

  .العمل  :السائل 

و اجلواب ؛ إذا إذا قلت أنا أو غريي أن قول الرسول عليه السالم بكلمة ما هي وسيلة ها ، هذا ه :الشيخ 

  والغاية هو العمل صح ؟



  . صح  :السائل 

أنت معي يف هذا وأقول لك انتبه حىت ما تقع بعدين فيما خالف ما تعتقد أقول لك خد حذرك ؛  :الشيخ 

ال ميينا وال يسارا ، فإذا كان القول من الرسول عليه  ألنين أنا أخطط اآلن ألجعلك قائما مستقيما ال متيل

السالم وسيلة والغاية هي العمل به ، السؤال األخري وبذلك يتضح اجلواب إذا مل جيوز اختاذ الوسيلة اليت 

  تؤدي إىل الغاية فهل جيوز العمل بالغاية والوسيلة غري ثابتة ؟

  ...عن هذا ؟ حضرتك يلي جتيب أطلب من حضرتك أن جتيب  :السائل 

هذه آخر حاجة أي نعم أقول بارك اهللا فيك ال جيوز العمل بوسيلة ال جيوز روايتها ألننا قلنا واتفقنا  :الشيخ 

على كلمة سواء وهي أن املقصود من أقوال الرسول عليه السالم العمل فإذا كان هذا القول ال جيوز لنا أن 

  .يكم نرويه فكيف جيوز لنا أن نعمل به ؛ والسالم عل

  ...احلديث يلي حضرتك  :السائل 

هذا ثابت مش ضعيف وأنت متثيلك به أنت خمطئ ، ويكفيك علما بأنين أوردته يف صحيح الكلم  :الشيخ 

  .الطيب ، هذا ليس حديثا ضعيفا والسالم عليكم 

  .هل جيوز اإلمام إال إذا كان ال حيفظ القرآن :السائل 

  .وز إذا كان ال يوجد أحفظ منه جي :الشيخ 

  

بالنسبة يف حديث يف مسند اإلمام أمحد عن أيب الغريف بأنه ال ميس القرآن جنب ؛ وهذا احلديث :السائل 

رجاله كلهم ثقات وهو يف اجلرح والتعديل وذيب التهذيب وكتب الرجال أن كل رواته ثقات فما حكمك 

  فيه ؟

 صحيح ، جيب أن تتعلموا قول القائل يا أخي قول القائل يف حديث ما إن رجاله ثقات ال يعين :الشيخ 

  من احملدثني يف إسناد حديث ما رجاله ثقات ال يعين أن إسناده صحيح ؛ ملاذا ؟ 

إذا قال الشيخ أمحد أو الشيخ حممد الذي هو أمحد وأنا حممد إذا قلت أنا يف سند ما رجاله ثقات  :الشيخ 

  .حيح ؛ والسالم عليكم فال أعين أنه صحيح ، حينما يكون صحيحا أقول إسناده ص

  

  

ما رواه ضابط عن مثله عن مثله إىل منتهاه ومل يشذ ومل " ألن تعريف احلديث الصحيح عندهم ... :الشيخ 

فقد  "ومل يشذ ومل يعل " فما رواه عدل ضابط عن مثله هذا معناه رجاله ثقات لكن تتمة التعريف  "يعل 

كون يف السند تدليس ورجاله ثقات وقد يكون يف السند يكون يف السند انقطاع ويقال رجاله ثقات وقد ي



  . ...إرسال ورجاله ثقات 

  . ...الشيخ حممد أمحد  :السائل 

  ما يهمين اآلن األمساء بقدر ما يهمين أنت أن تفهم علي ما أقول هل فهمتين ؟ :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

ا حممد إذا قلت أنا يف سند ما رجاله ثقات إذا قال الشيخ أمحد أو الشيخ حممد الذي هو أمحد وأن :الشيخ 

  .فال أعين أنه صحيح ، حينما يكون صحيحا أقول إسناده صحيح ؛ والسالم عليكم 

  

  هل تريد أن تسجل كالمك أم ال تريد ، إذا ال تريد أن تسجله فال نسجله ؟  :الشيخ 

  .على راحتكم ؛ سجل : الطفل 

  .لم قال ال أنا نصراين أنت مرة سألته يا شيخ أنت مس: أبو ليلى  

  أنا ؟ : الطفل 

  .أنا منشان هذه ما جينا نسجل كالمك  :الشيخ 

  .نعم وأنا ذاكرك وأنا حبب أمسع من الشيخ ما يف هذه الكلمة من خطورة : أبو ليلى 

  .أنا : الطفل 

  طيب لو أحد قاهلا ؟: أبو ليلى 

  يقول أنا نصراين ؟ نفرتض أن غريك قاهلا وليس أنت فهل جيوز ملسلم أن :الشيخ 

  .ال : الطفل 

وما حكم من يقول وهو مسلم أنا نصراين ؟ يكون كافرا يكون مرتدا عن دينه ؛ ومثل ما مسعت من  :الشيخ 

الشيخ اهللا جيزيه اخلري لو يف حكم إسالمي املسلم حينما يرتد عن دينه تقطع رقبته وهذا له حكم تفصيلي 

وز ملسلم أن يقوهلا أبدا حىت ولو يف ساعة الغضب إنه أنا نصراين ، يف كتب العلماء ؛ لكن هذه كلمة ال جي

  .أنا مش مسلم أعوذ باهللا ؛ شرف املسلم يف هذه احلياة الدنيا هو دينه ؛ والسالم عليكم 

  

شيخنا احلديث بالنسبة اجلمع بني غسل اجلمعة وغسل اجلنابة وأنه ينبغي غسل لكل من العبادتني  :السائل 

  ؟ ...

  .لكل من العبادتني  :الشيخ 

  وتقول أيضا بأن هناك ميكن اجلمع بنية واحدة عدة صلوات نوافل ؟ :السائل 

  .أي نعم  :الشيخ 



  كيف التوفيق بني هذا وهذا ؟  :السائل 

  .التوفيق سهل  :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

ه فإذا صلى نافلة واحدة ال يقوم واجب عن واجب ؛ أما النفل لو مل يتنفل فيه اإلنسان فال إمث علي :الشيخ 

بنيتها مث ضم إليها نية نافلة أخرى ومل يأت ا عمليا فقد اكتسب النية احلسنة وفاتته فضيلة العمل ، بينما 

  الواجب البد من اإلتيان به ؛ واضح ؟

 

  ختان املرأة يا موالي ، ختان املرأة أو البنت حكمه يف اإلسالم ؟ :السائل 

  .يف بعض البلدان دون بعض  ختان املرأة واجب :الشيخ 

  واجب ...ال حكم اإلسالم  :السائل 

وىل أنا أقول أيش ختان املرأة جيب يف بعض البالد دون بعض وكيف ذلك ؟ يف بعض البالد الباردة  :الشيخ 

  ال يوجد هناك يف الفتاة ما ينبغي أن خينت أو يقطع ، هل تفهم علي ؟

  .نعم ، نعم  :السائل 

د األخرى وهي ختتص يف البالد احلارة يوجد هناك قطعة حلم كعرف الديك فيقطع فهذا هو يف البال :الشيخ 

ختان املرأة ؛ فمن كانت حباجة إىل مثل هذا اخلتان وجب عليها ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يقول 

يعين اقطعي وال  )اختني وال تنهكي ( للخاتنة اليت كانت ختنت يف عهد الرسول عليه السالم وهي أم عطية 

ألنه إذا بالغت وقطعت أكثر من الالزم بتصري الشهوة ضعيفة ،  )فإنه أحضى للزوج (  تبالغي يف القطع 

وهذا ليس من صاحل الزوج ، والعكس بالعكس فيما إذا تركت هذه الفتاة ومل ختنت بصري عندها غلمة ؛ تفهم 

  معىن الغلمة ؟ 

  .ال  :السائل 

  فهم معىن الشبق ؟يعين الشبق ؛ ت :الشيخ 

  .ال  :السائل 

  ...يعين شدة الشهوة ؛  :الشيخ 

  ؟ )حدثوا عن الفاجر ( حديث  :السائل 

 

  حكم السفر إىل البالد األوروبية للعمل ؟ :السائل 

إذا كان العمل يف حدود الشرع والسفر كذلك ومن ذلك أن يكون قد سافر وقد حصن نفسه  :الشيخ 



  ، مث بزوجته الصاحلة ثانيا مث مل ينوي اإلقامة يف تلك البالد ثالثا وأخريا ؛ واضح ؟ بدينه وأخالق إسالمه أوال 

  

  فضيلة الشيخ احلديث عن الفاجر كي حيذره الناس ؟ :السائل 

  .هذا حديث ضعيف السند صحيح املعىن  :الشيخ 

  

  .فضيلة الشيخ السالم عليكم ورمحة اهللا  :السائل 

  .اهللا وبركاته وعليكم السالم ورمحة  :الشيخ 

بعض الشباب املسلم يشغل باملنطق الرومي واليوناين والبعض منهم جيهل أمور الدين فيجب حنن   :السائل 

كشباب يكون منا دعاة وبعض العلماء بريفض حكاية الدعوة ويقول اهلامش مطبقة للسنة يعين التبليغ يا 

  شيخ ؟

 ))ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير (( اذا يقول ؟ ساحمك اهللا ، الدعوة غري خمالفة للسنة ، م :الشيخ 

  فهل تتصور مسلما ينكر مثل هذه اآلية املصرحة بالدعوة ؟ قل ال أم ما فهمت علي ؟ وال

  .فهمت على حضرتك  :السائل 

فإذا إذا وجد هناك إنسان عنده شيء من علم وعقل فقال إن الدعوة ختالف السنة فلرمبا يعين دعوة  :الشيخ 

ولتكن منكم أمة (( منظمة تنظيما ختالف السنة ؛ أما هكذا أنه ينكر الدعوة مطلقا هذا مستحيل  مقننة

فال ميكن إلنسان أن ينكر الدعوة أي اليت  ))يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 

حاديث موضوعات ، جاء ا الكتاب والسنة ؛ لكن هو قد ينكر دعوة فيها بدعة ، فيها خرافات ، فيها أ

  .وهكذا ممكن أن ينكر مثل هذا ؛ أما إنكار الدعوة مطلقا فهذا أمر مستحيل وخطأ وبيل 

نعم لو واحد انتسب ألي جمموعة مثل مجاعة التبليغ أو أو أو أي مجاعة فال يوجد توجيه للشباب  :السائل 

تهدين والواحد حياول جيتهد أكثر من أن تكون متوجهني لشيء معني وحنن نرى بعض اجلماعات بكونوا جم

  . ...مثلهم حبيث أنه يقول للناس يف القهاوى أو مثال يف األماكن يلي بقعدوا فيها بالطرقات أو كذا 

ال ، أنا أقول يا أخي كالمك مسلم باجلملة وليس يف التفصيل أو بالتفصيل ، إذا كانت اجلماعة  :الشيخ 

لطرقات كما أشرت إليه أنه خري له من هذا التسكع أن ينظم اليت يريد هذا اإلنسان الذي قد يتسكع يف ا

إىل تلك اجلماعة إذا كانت هذه اجلماعة أو غريها تدعوا إىل اإلسالم باملعرفة باإلسالم وبالكتاب وبالسنة 

أما إذا كانوا ال علم عندهم ال يعرفون الكتاب ، ال  ))وكونوا مع الصادقين (( : فهذا واجب ألن اهللا يقول 

فون السنة ، ال مييزون احلديث الصحيح من الضعيف ، ال يفرقون بني ما ثبت يف السنة و ما جاء يف يعر 

  .املذهب أو يف الطريق أو يف حنو ذلك ؛ خلص بقول لك الدكتور ؟ 



  .ال ال ، كمل يا شيخ اهللا يكرمك  :السائل 

  .ألنه من ورائنا نساء  :الشيخ 

  

ر الزم أسئل عليه بالنسبة مجاعة أنصار السنة احملمدية تقول يل سؤال مهم على شان أسافر مص :السائل 

  رأيك فيها ؟

  خذ علمهم ودع عملهم ؛ خذ علمهم ودع عمل أفراد منهم ؛ فهمتين ؟ :الشيخ 

  .نعم  :السائل 

  .حسبك والسالم عليكم  :الشيخ 

  

  ؟ )صلوا وراء كل بر وفاجر ( حديث  :السائل 

  .ضعيف هذا  :الشيخ 

  

احلديث موجود يف صحيح  )ال تزال طائفة من الغرب ظاهرين على أمتي إلى يوم القيمة (  :السائل 

  مسلم ؟

نعم احلديث صحيح ؛ لكن الغرب ليس املقصود مغربكم وإمنا املقصود هو املدينة ، مدينة الرسول  :الشيخ 

  .صلى اهللا عليه وآله وسلم 

لو يعلم المرء ما في بطنه ويشرب واقفا (  فضيلة الشيخ حديث الشرب واقفا يف احلديث: سائل آخر 

  .أخرجه اإلمام أمحد  )الستقاء ما في بطنه 

احلديث يف النهي عن الشرب قائما هو صحيح ؛ لكن اللفظ الذي أنت تعنيه ما فهمته فال أدريه ؛  :الشيخ 

  .ياهللا فرنقعوا 

  يعين فيه ي عن الشرب قائما ؟ :السائل 

  .أي نعم  :الشيخ 
  


